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Made in Germany, ‘dikkat kalitesiz’ demekti…

”

Her şeyin değiştiği
zaman daha iyi
olduğunu söyleyemem;
söyleyebileceğim şey
daha iyi olması istenen
bir şeyin değişmesi
gerektiğidir…

”

Georg
Christoph
Lichtenberg
1742 - 1799 yılları arasında
yaşamış, Alman bilgin,
astronom, matematikçi,
yazar ve eleştirmen…

“Made in Germany” ibaresi,
menşe belirten ilk ibaredir… 23
Ağustos 1887 yılında İngiltere’de
yürürlüğe giren ticari markalar
yasası uyarınca İngiliz malları
dışında her ürünün menşeinin
etiketlenmesi zorunlu hale gelmişti.
O dönemde İngilizleri “kalitesiz”
diğer ülke mallarından korumak için
alınan bu kararın asıl hedefi ise
Almanya’ydı. Çünkü Alman
ürünleri, özellikle de kesici aletler,
İngiltere’de tutulmaya başlamıştı.
Yani geçtiğimiz günlerde 125
yaşına basan “Made in Germany”
ibaresi, kalitesizliğin belgesi olması
amacıyla İngiltere’de piyasaya sürülen Alman
mallarında yer alıyordu. Ancak zamanla bu silah
kelimenin gerçek anlamıyla geri tepti. “Made in
Germany” ibaresi bir kalite göstergesi haline
geldi. Zaten kısa süre sonra 1891 yılında Madrid
Antlaşması ile ürünlerin menşei ile ilgili yanlış
bilgilere izin vermeme taahhüdünde bulunuldu.
Bu anlaşmadan sonra her ülke “Made in…”
ibaresini kullanmaya başladı.

çıkarken, bir süre sonra “Made in
Japan” bir prestij ibaresi haline
geldi. Benzeri bir sürecin
önümüzdeki dönemde Çin malları
için yaşanması muhtemel. Belki bir
süre sonra Çin malının imajı
dolayısıyla “Made in China”
ibaresi yerine “Made in PRC”
(People’s Republic of China - Çin
Halk Cumhuriyeti) menşe işaretini
kullanmaktan vazgeçebilecek bir
Çin görebiliriz.
HHH
HHH
Patent hırsızlığı ve taklit malları engellemek
amacıyla her ülke bu önlemi sıkı sıkıya
uygulamaya başladı. Ancak ürünlerinin kalitesini
sürekli artıran ve uluslararası rekabete açık bir
sistemle çalışan ülkeler için “Made in…” ibaresi
bir avantaj haline gelmeye başladı.
Önceleri sanayileşmiş batı ülkelerinde “Japon
malı gibi kalitesiz” benzeri deyimler bile ortaya

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
11 Haziran 1339 – 11 Haziran 1923

Zavallı garson…

Müşteri – Nen var?
Garson – Haşlanmış beynim var, donmuş paçam var,
kebap olmuş ciğerim var!
Müşteri – Vah zavallı vah, seni bu hale kim koydu?!

TARİHTE BU HAFTA
bugün, İstanbul tarihindeki en korkunç
yangın başladı. Cibali’de başlayan
yangında 20 binden fazla bina kül oldu.
Kâtip Çelebi İstanbul’un beşte birinin
Meczup
Muktedir Mütemmim yandığını belirtir. 33 yıl sonra aynı gün
1666 yılında Londra tarihinin en korkunç
yangını başladı. Üç gün süren yangında
31 Ağustos
1876 yılında bugün, son dönem Osmanlı 13 bin 200 ev ve 87
padişahlarının en az muktedir olanı V. Murat kilise kül oldu.
tahttan indirildi ve yerine son dönem
3 Eylül
Osmanlı padişahlarının en muktediri II.
1820 yılında bugün,
Abdülhamit padişah oldu. 42 yıl sonra 1918
“boyalı basının” mucidi
yılında aynı gün, Osmanlı
William Randolph
İmparatorluğu’nun tamamlanmasını
sağlayan Vahdettin padişah oldu. Vahdettin Hearst’ın babası
işadamı George Hearst
Osmanlı padişahlarının sonuncusu ve
doğdu. 103 yıl sonra
bugün gerçekleşen kılıç kuşanma töreni,
1923 yılında aynı gün,
Osmanlı
modern dünyanın damak tadının
tarihinin son
öncülerinden Taco Bell’in kurucusu Glen
kılıç kuşanma
Bell doğdu.
töreniydi.
1 Eylül
1939
yılında bugün,
Stalin ile
saldırmazlık anlaşması imzalayan Hitler’in
Polonya’ya saldırmasıyla insanlık tarihinin
en korkunç savaşı başladı. 50 yıl sonra
1989 yılında aynı gün, bu korkunç savaşın
başlangıcı Dünya
Barış Günü ilan
edilerek tarihteki
paradoksların bir
yenisine imza
atıldı.
2 Eylül
1633 yılında

4 Eylül
1885 yılında
bugün, insanların
kendi kendine
servis yapmalarını
sağlayan ve servis
bedellerini azaltan
“self-servis”
uygulaması ilk defa
New York’ta
uygulanmaya
başlandı. 3 yıl sonra
1888 yılında aynı gün insanların bir
fotoğrafçıya ihtiyaç duymadan, yani kendi
kendilerine fotoğraf çekmelerini sağlayacak
makaralı film kullanan fotoğraf makinasının
388.850 numaralı patenti, Kodak’ın

Gençlerin korkulu rüyası: Akne vulgaris

Yağ bezleri
aşırı
çalışıyorsa
AKNENİN
nedenleri çok
tartışmalıdır. Kesin
olan yanı yağ
bezlerindeki
büyüme ve aşırı
çalışmadır.
Bunların ortaya
çıkması ise kişisel
yatkınlığa yani
kalıtsal özelliklere
bağlıdır.

Bundan 20 yıl önce anlatılsa
hayal gibi gelecek, Türk malı
makinelerle ilgili Makine Tanıtım Grubu’nun
“Dünyanın Makinesi Türkiye’nin Kalitesi”
başlıklı “tıkır tıkır” işleyen kampanyasını
hatırlayın. Türkiye ve makine imalatının yan
yana kullanılmasının bile düşünülemeyeceği
günlerden sadece çeyrek yüzyıl sonra,
dünyanın önemli makine ihracatçılarından biri
olabildik.
Belki de bugün bulunulan noktadan çok,
yarın ulaşılmak istenen yer bu nedenle önemli…

Gençlerin korkulu
rüyası akne
Dermatoloğun ekmek
parası akne
Kimine kabus,
kimine umut
Evlerden ırak olası akne
PROF. DR.
ERTUĞRUL H.
AYDEMİR

Akne vulgaris, üzerinde
en çok konuşulan, en çok
yorum yapılan deri
ehaydemir2003@hotmail.com hastalıklarından bir
tanesidir. Türkçe olarak
“ergenlik sivilcesi” diye anılır. Yağ
bezlerinin deriye açıldığı, aynı
zamanda kılların da yüzeye çıktığı
kanalların kronik iltihabi bir hastalığı
olup, her iki cinste ve tüm ırklarda eşit
SOYUCULAR (özellikle
oranda görülür. Genellikle ergenlik
Retinoidler) aknede en çok
döneminde başlar, fakat bitiş zamanı
kullanılan ilaçlardandır. Açık
değişkendir. 18-20
ve kapalı komedonları çok
yaş olabileceği gibi
25-30 yaşlara kadar
iyi etkileyerek, hem eskilerin
da uzayabilir veya
atılmasını sağlar hem de
bazen daha geç
yeni yapımı engeller, buna
yaşlarda başlaması
bağlı olarak tüm aşamalar
da söz konusu
baskılanır. İlk 20-30 günde
olabilir.
tahrişe neden olurlar, fakat
Genel sağlığı
daha sonra deri tolerans
etkilemeyen,
geliştirir ve tahriş azalır.
yaşamsal tehlikesi
olmayan, basit bir hastalık gibi görünen
“akne vulgaris” insan iletişiminin üst
düzeye ulaştığı günümüz toplumsal
yaşamında yalnızca görüntüsü
nedeniyle dahi çok büyük ve önemli bir
AKNE, kesinlikle bir
sorun oluşturabilmektedir. Çünkü
dermatolog elinde, iyi bir
derimiz ve özellikle de yüzümüz, bu
yaklaşım, titiz, sabır ve
iletişimin
bir numaralı görünen
hastayla iyi bir işbirliği
organıdır ve beden algılamasında en
yapılarak tedavi edilebilen
önemli yeri tutar.
önemli bir hastalıktır. Uzun

Soyucularla
tedavi

İyileşme
süresi 6 ay

süreli takip gerektirebilir.
Her türlü tedavide iyileşme
süresini 6 ay olarak
belirlemek gerekir. İki ayın
sonunda yüzde 30-40, 6
ayın sonunda
yüzde 80-90 iyileşme
beklenmelidir.

ERGENLİKTE
DEPRESYON SEBEBİ
Ayrıca aknenin en çok görüldüğü
yaşlar olan ergenlik çağı, beden
algılamasının en yüksek olduğu,
görüntünün bazı zamanlarda her şey
olabildiği bir yaş dönemidir. Bu
yaşlarda var olan lezyon şiddeti 10 kat,

100 kat veya daha fazla olarak algılanır
ve gençlerde başta depresyon olmak
üzere çok ciddi psikolojik sorunlara yol
açabilir. Tek bir kabarcık dahi dünyanın
kararmasına sebep olabilir. Ayrıca uzun
vadede kalıcı izlere de neden olabilen
“akne”, işlevinin ve nesnel sorunlarının
kat kat üzerinde önem taşır ve
kesinlikle tedavi edilmesi gerekir.
Gelişiminde üç ana faktör vardır:
n Yağ salgısı (sebum) yapımında artış,
n Deri hücrelerinin anormal gelişme ve
dökülmesi,
n Bazı yerleşik bakteriler (mikrobik ve
bulaşıcı değildir).

YİYECEK VE
STRESİN ETKİSİ
Yağ salgısının artışının yanı sıra
yapısı da değişiklikler gösterir.
Kanaldaki boynuzsu hücrelerin artış ve
yağ salgısıyla birleşmesi sonucu
aknenin temel elemanı
olan silindirik tıkaçlar
(komedon) oluşur.
Kanalda yerleşik olan
Propionibacterium Acnes
adlı bakteri, aknenin
iltihabi belirtilerini
oluşturur. Kalıtım
dışında erkeklik
hormonlarının kısmi
etkileri dışında bilinen ciddi bir
tetikleyici yoktur ki, bunlar da yalnızca
kadın hastaların sınırlı bir kısmında
etkilidir. Yiyeceklerin ve stresin etkisi
çok tartışılmışsa da bu konuda da kesin
bulgular gösterilememiştir. Ayrıca
makyajın da çok yağlı ürünler
kullanılmadıkça ciddi bir zararı yoktur.
Akne, yağ bezlerinin fazla
bulunduğu başta yüz olmak üzere sırt,
göğüs ve omuzlarda yerleşir. Tipik olan
tıkaçların uçları siyah görünür. Kızarık
kabarcıklar ilk belirtileri olup, bunları
cerahatli belirtiler izler. Seyrek olarak
yağ bezlerinin çok irileştiği ve deri
altında topakların oluşumuna neden
olduğu kistik akne tipleri görülür ki,
bunlar çirkin görünüşlü olduğu kadar
tedaviye de dirençlidirler ve kötü izler
bırakırlar.

TEDAVİDE EN ÖNEMLİ
HATALAR
Akne tedavisinde en önemli şey
hastayı ilgiyle dinleyip, aydınlatmak,
hastalık hakkında bilgilendirmek ve
gerçekçi beklentiler oluşturarak
hastanın tedavi uyumunun en üst
düzeyde olmasının sağlanmasıdır.
Geçmeyeceği, evlenince geçeceği,
bunun hastalık bile olmadığının
söylenmesi, hastalığın küçümsenmesi,
yapılabilecek en önemli hatalardır.
Tedaviler yavaş gelişimli olup, hastaya
hedef olarak aylık bir süre verilmeli, bu
sürenin sonunda yüzde 80-90 iyileşme
olacağı, fakat tedavi bırakılınca
yineleyebileceği, bu nedenle alt düzey
bir tedavinin sürekliliğinin gerekli
olduğu vurgulanmalıdır. Tedavinin en
önemli kısmı yerel tedavidir ve tek
başına veya sistemik tedaviyle birlikte
kullanılabilir. Ayrıca idamede de tek
başına yeterlidir. Yerel tedavi ilaçları
antibiyotikler, antiseptikler ve
soyuculardır. Yerel antibiyotikler
P.Acnes’in üremesini baskılayarak
iltihabın gelişimini önlerler. Yalnızca
antibiyotiklere direnç gelişmesi söz
konusu olduğu için dönüşümlü veya
soyucularla kombine kullanılmalıdır.
Yerel antiseptikler de aynı etki ederler
ve bunlarda direnç gelişimi yoktur.

ANTİBİYOTİK İLK
TERCİH
Sistemik tedavide antibiyotikler en
sık kullanılanlardır. Eğer kadın
hastalarda hormonal bir sorun varsa
doğum kontrol hapları sınırlı ölçüde
devreye girebilir. İnatçı, şiddetli ve ağır
izler bırakan aknelerde A vitamininin
türevi olan Retinoidlerse giderek
kullanımı artan özgün ilaçlardır. Çok
fazla spekülasyonu yapılan ve abartılı
korkulan ilaçlardır. Yan etkileri arasında
en önemlisi gebelikte kullanıldığında
sakat doğuma yol açabilmesidir,
diğerleri kontrol edilebilir ve geçicidir.
Bu ilaçlarla tedavi klasik tedavilerin
aksine yüzde 80 oranında kalıcı etki
yaparlar. Önemli olan doğru dozda
doğru sürede kullanılmalarıdır.

kurucusu
George
Eastman
tarafından
alındı.
5 Eylül
1698
yılında bugün,
Rus Çarı I.
Petro, ki
Büyük Petro
ya da Deli
Petro olarak da bilinir, ülkesini Batılılaştırma
çabalarının bir yansıması olarak, din
adamları ve köylüler dışında sakal bırakan
her erkeğe özel bir vergi yükümlülüğü
getirdi. Bu nedenle sıfatlarından biri de
“berber” oldu. 275 yıl sonra 1973 yılında
aynı gün, Devlet Film Arşivi’nde yangın çıktı
ve ülkesini Batılılaştırma çabalarıyla tüm
dünyada tanınan Mustafa Kemal Atatürk’ün
tek kopyalı filmleri yandı.
6 Eylül
1987 yılında bugün,
Cumhuriyet tarihinin 3.
referandumu sonucu
1982 Anayasası’na eski
politikacılar için konulan
yasak “kıl payı” kaldırıldı
ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok
coğrafi ismin değiştirildiği 12 Eylül
döneminin sonuna daha bir yaklaşıldı. 4 yıl
sonra 1991 yılında aynı gün, ismi “Ekim
Devrimi”nin etkisiyle 1924 yılında
Leningrad olarak değiştirilen Saint
Petersburg, yeniden Saint Petersburg
oldu…

SOLDAN SAĞA: 1Londra’da düzenlenen 2012
Yaz Olimpiyatları’nda
1.500 metrede 4.10.23
derecesiyle birinci olarak
altın madalya kazanan, aile
soyadı Çakır olan atlet…
2- Adını “küçük tekne
kaptanı”ndan alan
paketlenmiş kuru gıda
markası… Bir haber
ajansımızı simgeleyen
harfler… Bankalar arası
işlemlerde bir gecelik faiz
uygulaması… 3- En kalın
sesli orkestra çalgısı…
Birlikte iş yapan, ortaklaşa
yararlarla birbirlerine bağlı
kimselerden her biri,
hissedar… 4- Ödemeye
yetkili kimse… Bir filmde
izleme sırasında dinlenmek
üzere verilen kısa süre…
5- (Tersi) En çok üzümde
görülen olgunlaşma belirtisi…
Serbest meslek adamlarını
içinde toplayan resmî birlik…
6- Ruleti ve salatası vardır…
Geçinmek için gerekli olan
şeylerin bütünü… 7- Kırmızı…
Çevresi yollarla belirlenmiş
olan arsa ve böyle bir arsayı
kaplayan yapılar topluluğu…
Gazete, kitap veya derginin bir
defada basıldığı sayı… 8- Bir
cisim üzerine uygulanan bir
nevtonluk kuvvetin uygulama
noktasını, kendi
doğrultusunda 1 m değiştiren
iş birimi… “Sivil Toplum
Örgütü” anlamında kullanılan
kısaltma… Hastalıktan
kurtulma… 9- Bir kurumun
hesap işleriyle uğraşan kimse,
muhasebeci… 10- Peru para
birimi… Alt alta yazılmış
şeylerin bütünü… 11Paraguay’ın plaka işareti…
Şöhretli, meşhur… Temel ile
zemin arasındaki yükseklik…
12- Osmiyum elementinin
simgesi… Sabancı Holding’in
çimento sektöründeki
firmalarından biri…

Charles
Goodyear
29 Aralık 1800 tarihinde Stephen
ve Amasa Goodyear’ın altıncı
çocukları olarak Connecticut New
Haven’de doğdu. Dedesi bölgenin
koloni kurucularından biriydi.
14 yaşında evi terk etti ve
hırdavatçı olmak amacıyla
Philadelphia yollarına düştü. 21
yaşında memleketine geri döndü ve
babasıyla ortak çalışmaya başladı.
Çeşitli tarım aletleri ve metal düğme
üretiyorlardı. Aynı zamanda bir
nalbur dükkanı da açtı. Bu sırada
evlenmişti.
1830’lu yıllara kadar düşe kalka iş
hayatını sürdürdü. Bu yıllarda
gazetelerde okuduğu yeni geliştirilen
elastiki maddeler ve kauçuk ile
ilgilenmeye başladı ve bu ürünleri
geliştirmek için çabaladı.
1839 yılında kauçuğu kükürtle
işleyerek lastik yapım yöntemini
geliştirdi. 1844 yılında bu konudaki
patenti aldı. Ancak hayatı boyunca
geliştirdiği vukanizasyon sistemiyle
ilgili açılmış patent davalarıyla
uğraştı.
1860 yılındaki ölümünden yıllar
sonra, 1898’de bir başka girişimci
Frank Seiberling tarafından
mucidinin soyadı kullanılarak bir
otomobil lastiği fabrikası kuruldu:
Goodyear Tire & Rubber Company…
Charles Goodyear ve icadı
döneminde o kadar popülerdi ki,
icadını kullanarak üretilen lastikleri
onun adıyla piyasaya sürmek Frank
Seiberling’e mantıklı gelmişti.
Goodyear 114 yıldır dünyanın en
büyük firmalarından biri olmayı
sürdürüyor.

BULMACA

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Hisse senedi, tahvil,
yabancı para gibi değerli
kâğıtları daha kârlı görülen
başka kâğıtlarla değiştirme
işi… Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kısa yazılışı… 2Ibiza, Cordoba, Toledo
markalarına sahip İspanyol
otomobil üreticisi… Temelleri
Trabzon’da atılan,
günümüzde taşımacılık ve
otomotiv ağırlıklı şirketleri
bünyesinde barındıran bir
holding… 3- Yurda mal
sokma veya yurttan mal
çıkarma izni… Kırmızı renkli
değerli bir taş… 4- Sahip,
iye… Birleşik Arap
Emirlikleri’nin internet kodu…
Bir askerî harekâtta birliklerin
gereksinim duyduğu her türlü
gerecin toplandığı, dağıtıldığı
bölge… 5- Parlamento
tarafından görevlendirilen,
vatandaşları resmî
makamların keyfî ve yasa dışı
davranışlarına karşı korumakla
görevli kişi veya kurum, kamu
denetçisi… 6- Gürcistan para

Hazırlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

birimi… Kişinin geçmişte
yaşamış olan büyükleri…
Lantan elementinin simgesi…
7- Bir ticaret veya sanayi
kurumunun sahibi…
Laboratuvar, tezgâh gibi
yerlerde çalışırken giysinin
kirlenmemesi için giyilen,
genellikle beyaz renkte giysi…
8- Bir hizmet karşılığı sürekli
ve düzenli ödenen para… 9Bir işi yapabilme gücü,
kudret… Bir şeyi duyurmak
veya tanıtmak için
hazırlanan, genellikle resimli
duvar ilanı… (Tersi) Dingil…
10- Kenya’nın internet
harfleri… Yabancı bir beyaz
eşya markası… 11- İplik…
(Tersi) Elektrikli süpürge ve
ısıtıcı alanlarında öne çıkan
Alman küçük ev aletleri
markası… Tur operatörü bir
firma… 12- Bir devletin başka
bir devlete politik sorunlarla
ilgili olarak yolladığı uyarı
yazısı… Bir kimsenin, bir
ortaklığın veya bir devletin
bazı işlerini yapan kimse,
temsilci…

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

